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اة أنَّها تدخل على الجملة االسمٌة َفُتْحِدُث فٌها من بٌن األدوات التً الحظ  - النُّحَّ

  ٓها نَّ وأخواتُ )المعنى ( إفً) اللفظ ( و  ًٌٌراَتغْ 

،أي بقاؤه على نحوما : وٌتجلى فً نصب اسمها ورفع خبرها التغٌٌرفً اللفظ -أ

  ٓكان قبل دخولها

: وٌتمثل فً تللك المعانً الخاصة باألدوات التً تضٌفها التغٌٌر فً المعنى -ب

  ٓعلى مضمون الجملة االسمٌة

ى النواسخ  -  وأ فالنواسُخ هً التً تدخل على المبتد الخبر، وللمبتد أولذلك تسمَّ

)إنَّ  :هًو أنواع، والنواسخ ثالثة مولٌَن لها،وتجعلَهما مع َفَتْنِسُخ ُحْكَمُهَماْ، ،ِالخبر

  ٓها(ها( و)َظنَّ وأخواتُ وأخواتُ  انَ ها( و)كَ وأخواتُ 

ى أًٌضا)إنَّ وأخواُتها( األَحُرف الُمَشبَّهة باألَفعاِل، - ٌَت هذه األحرف  وتسمَّ وقد ُسمِّ

مع بنائها على ثالثة  على الفتح كالماضً، ألنَّها مبنٌة األواخر ؛مشبهة باألفعال

ونحوهما من  والتشبٌه، كالتأكٌد ولوجود معنى الفعل فً كلٍّ منها، أحرف فصاعًدا،

) فً النسِخ للمبتدإ معانً األفعال، ومن الثابت أنَّ خمًسا من األدوات تشارك)إنَّ

ا معانٌها فهً على وفق اآلتً :  ،باتفاق النُّحاة والخبِر ومشابهِة األفعالِ   أمَّ

 دوهً لتوكٌد النسبة بٌن طرفً اإلسنا : بكسر الهمزة وتشدٌد النون،(إنَّ ) – ٔ

إنَّ :" قوله تعالى لها، نحو ودحِض اإلنكارِ  فً الجملة اإلسمٌِة،ونفً الشكِّ عنها،

َن َءامنُوا ٌْ ةُ  الَِحاِت َكاَنْت لَُهمْ َوَعملُوا الصَّ  الَِّذ  1ٓٔ] الكهف : الفِْرَدْوِس ُنُزاًل"  َجنَّ

]ٓ  

ٕ – ) (المكسورة  وُتفٌد ما : بفتح الهمزة وتشدٌد النون،)أنَّ الهمزة من ُتفٌد)إنَّ

َعْت بِِه األْرُض َولَْو أنَّ قُرَءاًنا :" نحو قوله تعالى المعانً، َرْت بِِه الِجَبالُ أْو قُطِّ ٌِّ ُس

  ٓ[ٖٔ" ] الرعد : أْو ُكلَِّم بِِه الَمْوَتى
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: بفتح الكاف والهمزة وتشدٌد النون،وتدلُّ على التشبٌه ) َكأَنَّ ( – ٖ

ٌُْفلِ المؤّكد،نحوقوله تعالى:"  ُه اَل  َكأَنَّ ٌْ   ٓ[2ٕ" ] القصص : من اآلٌة:ُح الَكافُِرونَ َو

َك ِباْلَفَرِح آٍت ونحو قولنا :    َٓكأَنَّ

ُم من الكالم  وهو االستدراك، وتفٌد : بتشدٌد النون،لِكنَّ ( ) – ٗ ٌَُتَوهَّ رفع ما قد 

ه نقٌضه، ُمَخالََفَة ما َبْعَده  فهو ٌدلُّ  السابق علٌها سلًبا أو إٌجاًبا، لَِما َقْبلَُه سواٌء ألنَّ

ُه بخٌلُ : نحو أو غٌرهما من وجوه االختالف، أو ضده،   ٓالرجلُ شجاٌع لِكنَّ

َت ( – ٘ ٌْ سواٌء  ِع الحدوِث،محبوٍب غٌر ُمَتَوقَّ  وهو طلُب أمرٍ  : وتفٌد التمنً،) لَ

عوُد ٌوًما أَاَل : لشاعرقول ا نحو أكان مستحٌاًل أم ممكًنا، ٌَ َت الَشَباَب  ٌْ  فأُْخبِرهُ بما لَ

 فعلَ المشٌبُ 

فال  وال تستعمل فٌما كان متوقع الحصول، ،متفوقون جمًٌعا لٌَت الطالبَ ونحو: 

ٌُقال:  ْقبِلُ ٌصحُّ أن  ٌُ  ٓلٌَت المساَء 

فإن  : واالستخدام الشائع لها الداللة على توقع أمر ممكن الحدوث،لََعلَّ ( ) – ٙ

ً،كان محبوًبا  لََعلَّ هللاَ ُمْحِدٌث َبْعَد ذلَِك :" قوله تعالى نحو اصُطلَِح علٌه بالترجِّ

ًَ إشفاًقا،ٔ]الطالق: من اآلٌة: "أَْمًرا  ومنه قوله تعالى [،وإن كان غٌر محبوب ُسمِّ

استعمالها  أجازومن النُّحاِة من  ٓ[ٙ" ] الكهف:َفلََعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهمْ :"

رُ للداللة على التعلٌل، آِخًذا من قوله تعالى:"  َتَذكَّ ٌَ ْخَشى َلَعلَُّه  ٌَ  ٓ[ٗٗ"]طه:أَْو 

-  )   فً الَمواِضِع اآلتٌة :  وجوًباُتْكَسُر همزة)إنَّ

(فً ابتداء الكالم حقٌقة،نحوقوله تعالى:"عَ قَ تَ  نْ أَ  – ٔ ا)إنَّ لَِة  إنَّ ٌْ أَْنَزْلَناهُ فًِ لَ

اَء هللِا اَل َخْوٌف [،أو ُحْكًما، نحو قوله تعالى:"ٔ"]القدر :اْلَقْدرِ  ٌَ أاََل إنَّ أَْولِ

  ٓ[ٖٙ"]ٌونس:َعلٌَِهم

ُث(،نحو:  – ٕ ٌْ ُث إنَّ محّمًدا َجاْلِسٌ أن تقع بعد)َح ٌْ   َٓجلَْسُت َح

َفرِ  اْلَوْالِدَ إنَّ ُزْرُتَك إْذ أن تقع بعد )إْذ(،نحو:  – ٖ   َٓقاِْدٌم ِمَن السَّ

َناهُ ِمَن اْلُكُنْوِزَماْ إنَّ َمَفاْتَِحُه أن تقع فً صدر الصلة،نحو قوله تعالى:" – ٗ ٌْ وآَت

  ٓ[1ٙ"] القصص : ةِ لََتُنوأُ بِاْلُعْصبَ 

ٌُْذَكْر فعلُه،نحو قوله تعالى:" – ٘ ِن أن تقع جواب قسم لم  ٌْ ا   Oواْلِكَتاِْب اْلُمبِ  إنَّ

أَْقَسْمُت إنَّ أو ذكر الفعل واقترَن الخبِر بالّالِم،نحو:ٓ[ ٖو  ٕ"] الدخان : أْنَزْلَناْهُ 

   َٓخاْلًِدا لَُمَوفَّقٍ 
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ًْ َعْبُد هللاِ بالقول،نحو قوله تعالى:"  أن تقع محكٌة – ٙ   ٓ[ٖٓ" ] مرٌم : َقاْلَ إنِّ

َك ِمنْ َكَماْ أن تقع حااًل،نحوقوله تعالى:"  – 1 تَِك ب أَْخَرَجَك َربُّ ٌْ ًقا ِمَن اْلَحقِّ وإنَّ َب ٌْ َفِر

َن لََكاِْرُهْونَ  ٌْ   ٓ[٘" ]األنفال :اْلُمْؤِمنِ

ُه َجُسْورٌ نحو :  أن تقع صفة السم عٌن، – 2   ٓأُْعِجْبُت بَِرُجٍل إنَّ

ٌُنسخ،عن ا أن تقع خبًرا – 3   َٓجْورُ  هُ خالُد إنَّ نحو :  سم عٌن لم 

َك لََرُسُولُهُ :" نحو قوله تعالى تقع قبل الالم الُمَعلَّقة،أن  - ٓٔ ْعلَُم إنَّ ٌَ َوهللاُ  َوهللاُ 

َن لََكاِذُبونَ  ٌْ ْشَهُد إنَّ اْلُمَنافِقِ   ٓ[ٔ" ] المنافقون : من اآلٌة:ٌَ

 فتح الهمزة: -

( فً  ٌّن فتح همزة )إنَّ   نذكر منها : مواضع ثمانٌةٌتع

( وما – ٔ  قوله تعالى نحو ،علٌه فً تأوٌل مصدر وقع فاعاًل دخلت  إذا وقعت)أنَّ

ْكفِِهْم :" ٌَ ا أَْنَزْلَناأََولَْم  َك اْلِكَتاْبَ  أَنَّ ٌْ   ٓ[ ٔ٘:من اآلٌة:  " ] العنكبوتَعلَ

 إذا وقعت فً تأوٌل مصدر وقع مفعواًل غٌر محكً بالقول، نحو قوله تعالى – ٕ

ُكْم أَْشَرْكُتمَواَل َتَخافُْوَن :"  ٓ[2ٔ] األنعام: "بِاللِ  أَنَّ

(فً تأوٌل مصدر – ٖ  قُلْ :" نحو قوله تعالى وقع نائًبا عن الفاعل، إذا وقعت )أَنَّ

ُه اْسَتَمَع َنفٌر ِمَن اْلِجنِّ  ًَّ أَنَّ ًَ إلَ   ٓ[ٔ:من اآلٌة: "] الجنأُْوِح

( فً تأوٌل مصدر وقع مبتدأ حااًل أو أصاًل، – ٗ  نحو قوله تعالى إذا وقعت )أنَّ

ُه َكاَْن ِمَن :" نَ َفلَْواَلْ أَنَّ ٌْ ِح َولَْو :" [،وقوله تعالىٖٗٔ:من اآلٌة: الصافات"]اْلُمَسبِّ

ُهْم    ٓ[٘:من اآلٌة: "]الحجراتَصَبُرواْ أَنَّ

( ٌكون : -  خبر )إنَّ

ًَّ َصاِدٌق اسًما ظاهًرا،  نحو :   -أ بِ   ٓإنَّ النَّ

 شبه جملة)ظرف أوجار ومجرور(،  -ب

اَحَة َبْعَد الَتَعبِ إنَّ نحو :   :شبه جملة من الظرف)بعد( المضاف، بعد التعب]ٓالرَّ

)فً الدار: جار ٓالدارِ  لٌَت الرجلَ فً [،ونحو:)التعب(خبر إنَّ والمضاف إلٌه

 ٓومجرور شبه جملة ،خبر لٌت(

 جملة اسمٌة أو جملة فعلٌة،  -ج
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دٌ  إنَّ نحو :  ٌْ ( اسمٌة، )ضوؤه شدٌد: جملةٓالِمْصَباَح َضْوُؤهُ َشِد   ٓخبر إنَّ

َت الشباَب ٌعوُد ٌوًما ونحو: ٌْ جملة  :من الفعل والفاعل المستتر، )ٌعودُ ٓ لَ

   ٓلٌت( خبر فعلٌة،

: روجوب تقدٌم خب -   إنَّ

ٌُْسًرا: نحو إذا كان شبه جملة واسمها نكرة، -أ  )مع العسرٓإنَّ َمَع اْلُعْسِر 

  ٓ:اسم إنَّ مؤخر( :خبر إنَّ مقدم وجوًبا ،ٌسًرا

الداِر  إنَّ فًنحو:  ،ٌعود على الخبر إذا كان فً اسم إنَّ ضمٌر -ب

 :اسم إنَّ مؤخر، صاحَبها: صاحبَ  :خبر إنَّ مقدم وجوًبا، )فً الدارٓصاحَبها

  ٓوقد اتصل به ضمٌر الذي هو )الهاء( وهذا الضمٌر ٌعود على الخبر(

 إنَّ إذا كان شبه جملة واسمها معرفة، تقدٌم خبر ٌجوز -

 :اسم إنَّ  السالمةَ  إنَّ مقدم، :خبر ً)فً التأنِّ ٓالسالمَة  إنَّ فً التأنًِّنحو: 

  ٓمؤخر(

إذا اتصلت) ما ( بإنَّ وأخواتها أْبَطَلْت عملها]ماعدا)لٌت(فإذا دخلت علٌها  -

 )ما(جاز إعمال )لٌت(وجاز إهمالها[،

ما األَُممُ نحو:  (  -ما  –)فً هذا المثال ٓاألَْخاَلُق ماَبقٌتْ  إنَّ  أَْبطلت عمل إنَّ

ما القذائُف قصُف الرعودِ ونحو:   ) وهنا كذلك( ٓكأَنَّ

:فً المثال  )هنآلٌَتما االمتحاَن سهلٌ أو:  لٌَتما االمتحاُن سهلٌ، ونحو:

)لٌت( األول فهو اسمها، والثانً عملت ، فنصبتأ ا فً الثانًأمّ  األول أبطلت،

   ٓهو خبرها(المرفوع 

 


